
ROMANIA
JUDETTJL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTAR,{RE
privind acordarea burselor de ajutor social, burselor de merit qi burselor de

studiu pentru elevii din inva{amAntul preuniversitar
in anul 2015

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Avdnd in vedere
Raportul 13011 nr din 74 .03.2015 ,al Biroului Administratie publica,

asistenta sociala ,relatii publice din cadrul aparatului cle specialitate al

- primarului oras Piatra Oit ,prin care se propun acordarea de burse scolare
Hotararea Consiliului Local nr 7 din 09.02.2015,de aprobare a

bugetului iocal pe 2015 ,prin care s-au repartizat 60.000 ron burse scolare
AvAnd in vedere prevederile art. 82 alin. (1 )si (2) li ar1. 105 alin.(2)

lit. d) din Legea 112011 , a Educaliei Nalionale;
prevederile art 20 din Ordinul nr 5576 I 2011 cu privire la aprobarea

criteriiior generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat

*T""#:f ;;:'::',,.*ffi [i;l;:*i:ilTiil'uff x\iiTi:,,,:,
(6) 1it. a), punctul 1 din Legea nr. 21512001 privind administra{ia loca16,
republicatS, cu modificarile qi completarile ulterioare;

In temeiul art.45 alin.(1) si art 115 (1) lit "b" din Legea nr.21512001

.* 
privind administralia publicd local6, republicatd, modificata gi completatS

HOTARA$TE:

Art.l Se acorda in anul scolar 2014 -2015 un numar de 133 burse, din care :

- 125. burse de ajutor social
- B burse de merit
Liceul tehnologi c 4 burse de merit si 50 burse sociale
Scoala Gimnaziala Piatra 4 burse de merit si 75 burse sociale

Art.2 Cuantumul unei burse de ajutor social 45 .lei lunar
burse de rnerit 100 .lei lunar



Art. 3 Fondurile in suma de
cheltuielilor sunt prevazute in
Piatra Olt aferent anului 2015,
"Burse sociale".

( 60.ooo) lei, necesare pentru acoperirea

bugetul de venituri gi cheltuieii al orasului
si vor fi alocate din Capitolul 65.02.59 -

Art. 4 Prezenta hotarare intra in vigoare dupa adoptarea bugetului de

venituri qi cheltuieli al orasului Piatra Olt, si este valabila incepand cu

semestrul II al anului scolar 2014-2015.si semestrul I an scolar 20A15'2016

Art.5 Primarul orasului Piatra Olt, in caiitate de ordonator principai de

credite si Biroul Taxe Impozite , Financiar, Conlabilitate din cadrul
Primariei orasului Piatra Oit directorii precum si Consiliile cie Administratie
ale unitatilor de invatamant ,Vor duce la indeplinire prevederile prezentei

hotdrAri.

Art. 6 Prezenta hotarare se va comunica cf,tre:

Institulia Prefectului judelului Olt
Primarul orasului Piatra Olt
Unitalilor de invdfdmdnt din orasul Piatra Olt
Mass media
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